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Tips voor lokale belangenbehartigers
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Intro

Op 21 maart 2018 gaat Nederland naar de stembus om de nieuwe gemeenteraden te kiezen. De
verkiezingen zijn bij uitstek het moment om als lokale belangenbehartiger bij de politieke partijen
aandacht te vragen voor de positie van mensen met een beperking.
Gemeenten gaan voor een heel belangrijk deel over hoe de zorg en ondersteuning voor hun
inwoners is ingericht en hoe mensen met een beperking de komende jaren kunnen meedoen in hun
gemeente en in de maatschappij.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kun je als lokale belangenbehartiger kansen
aangrijpen om eigen - lokale - speerpunten in de verkiezingsprogramma’s te krijgen.
Ook is dit het moment om te zorgen dat partijen mensen met een beperking kandideren voor de
gemeenteraad.
De campagnetijd (van het najaar 2017 tot de verkiezingen op 21 maart 2018) leent zich uitstekend
om toezeggingen aan de toekomstige raadsleden te ontlokken. Politieke partijen moeten dan ook
duidelijk maken wat ze willen bereiken voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
Het gaat over meer dan zorg. Belangrijk zijn ook werk en inkomen, wonen, onderwijs, vervoer en
toegankelijkheid. Dit geldt ook tijdens de onderhandelingen - na de verkiezingen - over een nieuw
college-akkoord. Daarin komt te staan wat het gemeentebestuur echt van plan is te gaan doen de
komende vier jaar.
Als lokale belangenbehartiger kun je ook aandacht vragen voor de toegankelijkheid van
partijbijeenkomsten en -informatie en de toegankelijkheid van de verkiezingen zelf
(verkiezingsinformatie, stemmen, stembureau).
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Belangrijke momenten

Actie politieke partij

Actie belangenbehartigers

Tot najaar 2017

Probeer eigen lokale speerpunten in

Opstellen verkiezingsprogramma’s

programma te krijgen.

Tot 5 februari 2018:

Vraag aandacht voor mensen met een

Samenstellen kandidatenlijst

beperking.

Najaar 2017 tot verkiezingsdag:

Vraag aandacht voor positie mensen met

Campagne voeren

beperking.
Probeer toekomstige raadsleden toezeggingen
te ontlokken.
Laat zien wat partijen doen voor mensen met
een beperking.
Vraag aandacht voor toegankelijke
bijeenkomsten en partij informatie.

21 maart 2018:

Check toegankelijkheid verkiezingsproces.

Verkiezingsdag

Onderhandelen over het collegeakkoord

Probeer eigen lokale speerpunten in
collegeakkoord te krijgen.
Toets begrijpelijkheid van collegeakkoord.

Uitvoeren van het collegeakkoord

Ga in gesprek met nieuwe wethouders.
Vraag gemeenteraad om eigen lokale
speerpunten te agenderen.
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Verkiezingsprogramma’s

Voorafgaand aan de campagne stellen de lokale politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s
vast. Vaak levert het landelijk bureau van de partij een basisprogramma aan. Lokale partijen
passen dit programma aan aan de situatie in hun gemeente. Dat geeft belangenbehartigers de
kans om hun eigen speerpunten op de politieke kalender te zetten.
Meestal stelt een programmacommissie het verkiezingsprogramma op. Vaak kiest die
programmacommissie een aantal ideeën om verder uit te werken. Soms vragen ze leden en
maatschappelijke organisaties om ideeën te leveren. Op basis van alle informatie stelt ze haar
programma op. Dat wordt uiteindelijk vastgesteld in een ledenvergadering.

Wat kunt u doen?
Vraag aandacht voor positie mensen met een beperking of een chronische ziekte:


Denk na welke onderwerpen u belangrijk vindt. Waar zou de gemeente de komende
4 jaar mee aan de slag moeten? Wat moet in het programma komen?



Betrek uw achterban. Vraag waar zij tegenaan lopen. Wat is voor hen belangrijk?



Kijk met wie je kunt samenwerken. Samen sta je sterker.



Bekijk de partijprogramma’s van de vorige gemeenteraadsverkiezingen: wat is goed en wat
moet anders?



Stel een pamflet op met de acht belangrijkste issues. Gebruik het pamflet dat Ieder(in)
heeft opgesteld voor de landelijke partijen.



Leg contact met de programmacommissie. Ga in gesprek over uw aandachtspunten.



Leg contact met (actieve) leden van de partij die een relatie hebben met uw organisatie of
op een andere manier verbinding voelen met mensen met een beperking of chronische
ziekte. Bespreek hoe zij het beste hun (=uw) inbreng kunnen leveren.



Reageer (ongevraagd) op conceptpartijprogramma’s. Laat weten wat u goed vindt en welke
aandachtspunten nog onvoldoende terugkomen.
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Kandidatenlijst

Het is goed om te weten wie de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Zijn ze
mantelzorger of zelf ervaringsdeskundig? Hoe denken ze over de positie van mensen met een
beperking of chronische ziekte in uw gemeente? Zaten ze al in de raad en weet u hoe ze stemden?
Welke toezeggingen hebben ze in de aanloop op de verkiezingen gedaan?
Met die informatie kan uw achterban straks in het stemhokje een geïnformeerde keuze maken. Dat
is niet alleen van belang als er de komende vier jaar in de raad gestemd wordt over het beleid van
uw gemeente, het is ook van belang als signaal richting de eigen partij en richting B&W als er veel
mensen op uw voorkeurskandidaten gaan stemmen.
Kijk bijvoorbeeld naar de invloed van Tweede Kamerleden:


Anouchka van Miltenburg (VVD), was vanuit haar eigen gezin betrokken bij het speciaal
onderwijs: maakte zich hard voor de compensatieplicht in Wmo.



Otwin van Dijk (PvdA) Kamerlid in rolstoel: was groot aanjager van het VN-verdrag en
toegankelijkheid.



Jessica van Eijs (D66) is het eerste slechthorende Kamerlid: ze zal zeker het belang van
toegankelijke informatie laten zien.

Wat kunt u doen?
Vraag aandacht voor kandidaten die oog hebben voor de belangen van mensen met een beperking
of een chronische ziekte:


Motiveer mensen uit uw eigen achterban om zich kandidaat te stellen.



Doe onderzoek naar eerder stemgedrag of uitspraken in sociale media en maak resultaten
zichtbaar.



Benader alle potentiële kandidaten met vragenlijst of lok standpunten uit in gesprekken,
interviews of bijeenkomsten.



Stel een lijst samen met kandidaten met een hart voor mensen met een beperking of
chronische ziekte.



Kijk of je vanuit alle partijen kandidaten aan je kunt binden met een ‘stembusakkoord’ –
standpunt waar ze het allemaal mee eens kunnen zijn.



Maak lijst bekend aan kiezers.



Organiseert actie stem op jouw #inclusiekandidaat!



Houd contact met de mensen die positief staan t.a.v. mensen met beperkingen
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Campagnetijd

In campagnetijd laten partijen zichzelf en hun kandidaten zien. Voor belangenbehartigers biedt dat
twee kansen:
1. Politieke partijen zoeken positieve publiciteit: hoe krijg ik zoveel mogelijk stemmen? Daag
toekomstige raadsleden uit tot positieve toezeggingen voor mensen met een beperking.
2. Burgers willen weten waar partijen voor staan: op wie moeten ze stemmen? Maak duidelijk
wat de verschillende partijen wel of niet doen voor mensen met een beperking of
chronische ziekte.

Wat kunt u doen?
Vraag aandacht voor positie van mensen met een beperking of een chronische ziekte. Laat zien hoe
partijen werken aan een inclusieve samenleving:


Beoordeel verkiezingsprogramma's en breng de uitkomsten via media naar buiten.



Toets de begrijpelijkheid van de programma’s.



Reageer op krantenberichten over politiek en verkiezingen.



Interview lijsttrekkers en kandidaat-raadsleden.



Organiseer een rondetafelgesprek.



Doe mee aan verkiezingsdebatten.



Vraag aandacht voor toegankelijke bijeenkomsten en partij-informatie.



Organiseer samen met een of meerdere partij een activiteit (bijvoorbeeld cakes bakken in
een vg-instelling, samen aan tafel).



Ga in gesprek bij informatiekramen van politieke partijen.



Organiseer een politiek café.



Enz.
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